Lublin* dnia 7 marca 2018 r,

Jakub Kulesza
Poseł na Sejm RP

Sz. Pani Małgorzata Zińczuk
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Tucznej

Szanowna Pani,
do mojego biura poselskiego zgłosili się państwo Julia i Paweł Pawlak zamieszkali Wiski 35,
21- 523 Tuczna w związku z sytuacją w jakiej się obecnie znajdują i jaka została również
opisana w mediach*
Na podstawie a rt 20 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ze względu na
obowiązek zapoznania się ze stanowiskiem każdej ze stron, proszę o ustosunkowanie się do
niniejszego pisma.
W dniu 15 listopada 2017 r. został skierowany Wniosek o wgląd w sytuację dzieci do Sądu
Rejonowego w Białej Podlaskiej Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. W uzasadnieniu wniosku
wskazano, że „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej obawia się, iż obecne warunki
mieszkaniowe mogą zagrażać bezpieczeństwu dla życia i zdrowia rodziny, w tym małoletnich
dzieci”. Ze względu na to, że w programie „Obserwator” stwierdziła Pani, że cyt /.„Według
mojej oceny nie ma zagrożenia skrajnego ale na pewno praca z tą rodziną jest potrzebna ",
proszę o szczegółowy opis warunków mieszkaniowych panujących w domu państwa Pawlak,
które w Państwa ocenie zagrażają bezpieczeństwu rodziny. Jeżeli opisane warunki zostały przez
Państwa udokumentowane, proszę również o dostarczenie kserokopii tychże dokumentów.
W programie „Samorząd Mój, Twój, Nasz” potwierdzono, że rodzina nigdy nie ukrywała, że
budynek jest postawiony bez pozwoleń. Ponadto fakty te zostały również przez państwa
ustalone po pożarze w listopadzie 2016 roku. Wniosek do sądu został skierowany w dniu 15
listopada 2017 roku. Zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy o pomocy społecznej „ Pomoc społeczna
jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać ,
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwość 7 Proszę o wskazanie działań jakie
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zostały podjęte przez pracowników socjalnych w okresie od pożaru tj. od listopada 2016 r. do
dnia skierowania wniosku do Sądu Rejonowego tj. do 15 listopada 2017 n, w celu rozwiązania
sytuacji mieszkaniowej państwa Pawlaków. Ze względu na to, że pracownik socjalny opiniuje
sytuację rodziny, bardzo proszę o przedstawienie szczegółowej opinii jaka została do tej pory
sporządzona.
We wniosku do Sądu Rejonowego wskazano również, że rodzina miała przyznanego asystenta
rodzinnego lecz odmówiła współpracy. W toku analizowania sprawy do biura poselskiego
dotarły informacje, że asystent rodzinny nie był odpowiednio przygotowany do pełnienia
swojego stanowiska, co państwo Pawlak uznali za podstawę odmowy współpracy W moim
obowiązku jest wyjaśnienie pojawiających się wątpliwości i zarzutów, stąd z uwagi na to, że
art. 12 ust. 1 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jasno określa poziom
wykształcenia oraz kwalifikacji osób chcących pełnić funkcję asystenta rodziny proszę
o wskazanie kwalifikacji asystenta państwa Pawlak wraz z dokumentacją potwierdzającą
kwalifikacje.
Ponadto art. 15 ust. 1 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określa, że „do
zadań asystenta rodziny należy w szczególności: 1) opracowanie i realizacja planu pracy
z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym t
o którym mowa w ark 11 ust. 1; 12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych
w sytuacji zagrożenia 7 Proszę zatem o przedstawienie planu pracy jaki został sporządzony
przez asystenta rodziny zgodnie z ustawą oraz proszę o informacje o działaniach zaradczych
jakie zostały podjęte, biorąc pod uwagę podstawy skierowania wniosku do Sądu Rodzinnego
jakim są warunki mieszkaniowe rodziny Pawlak. Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt. 14 ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, proszę o przedstawienie dokumentacji
poświadczającej przebieg pracy z rodziną.
Ze względu na to, że sprawa dotyczy przede wszystkim dobra dzieci, proszę o podanie
szczegółowych i w pełni wyczerpujących informacji wraz z kopią stosownych dokumentów
jeśli odpowiedź będzie tego wymagała.
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